
Σκανδιναβία και Φιόρδ με Ελσίνκι 

                                                11 ΜΕΡΕΣ 

 

Αναχωρήσεις:  

8/8 

 

Με πτήσεις της Air Baltic και Norwegian Airlines 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

8/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΡΙΓΑ AIR BALTIC BT 658 03:15 –06:50 

8/8 ΡΙΓΑ ΕΛ ΣΙΝΚΙ AIR BALTIC BT 301 07:55 – 09:00 

18/8 ΟΣΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ NORWEGIAN AIRLINES DY 1890 14:25 - 20:00 

Πρόγραμμα 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΡΙΓΑ - ΕΛΣΙΝΚΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για το Ελσίνκι με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και 
στη ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό, την υπέροχη κεντρική πλατεία, το 
Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, το Εθνικό Θέατρο, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, 
την εκκλησία Τεμπλιόκιο ή αλλιώς την «εκκλησία των Βράχων», που είναι θαμμένη μέσα στον γρανίτη, το Ολυμπιακό 
χωριό καθώς και το μνημείο προς τιμή του Εθνικού συνθέτη Συμπέλιους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο 
σας χρόνο μπορείτε να κάνετε τις βόλτες στο εμπορικό κέντρο της πόλης ή στις διάφορες υπαίθριες αγορές. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.  
2η μέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ – ΕΝ ΠΛΩ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας. Ακολούθως μεταφορά στο λιμάνι για να επιβιβασθούμε στο 
πλοίο για την μεταφορά μας στη Στοκχόλμη. Διανυκτέρευση στο πλοίο. 
3η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
Πρόγευμα στο πλοίο και αποβίβαση στη Στοκχόλμη. Παραλαβή και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα γνωρίσουμε μια 
από τις πιο πολιτισμένες πόλεις του κόσμου. Στη χτισμένη σε 14 νησιά πόλη που ενώνονται με γεφύρια, θα δούμε το 
συγκρότημα των Ανακτόρων, το Σουηδικό Πάνθεον και την εκκλησία Ρίνταρχολμ. Στο Δημαρχείο μπορείτε να 
επισκεφθείτε τη χρυσή αίθουσα απονομής Νόμπελ. Τέλος θα επισκεφθούμε το μουσείο Βάσα με το ομώνυμο 
καλοδιατηρημένο Βασιλικό πλοίο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε το 
υπαίθριο μουσείο-πάρκο Σκάνσεν που σε ταξιδεύει χρόνια πίσω με αναπαραστάσεις του τρόπου ζωής των αγροτών 
του 18ου και 19ου αιώνα ή να κάνετε τα ψώνια σας στην αγορά της Στοκχόλμης που θεωρείται η πιο φθηνή στη 
Σκανδιναβία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ένα πανέμορφο ταξίδι. Θα διασχίσουμε καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακές μικρές 
και μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά. Αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της Δανίας, την όμορφη 
Κοπεγχάγη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και στη συνέχεια επίσκεψη στους φαντασμαγορικούς κήπους του 
Τίβολι, το παραμυθένιο πάρκο της χαράς και της διασκέδασης. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΕΝ ΠΛΩ - ΟΣΛΟ 
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση της αριστοκρατικής Κοπεγχάγης, όπου θα δούμε το κέντρο της πόλης με τα 
εντυπωσιακά κτίρια του Κρίστιανμποργκ, του παλιού Νομισματοκοπείου, της Γλυπτοθήκης και του Δημαρχείου, το 
σημερινό Παλάτι Αμαλίενμποργκ, το ανάκτορο Ρόζενμποργκ, όπου φυλάσσονται οι αμύθητης αξίας θησαυροί του 
Δανέζικου Στέμματος και το γραφικό νέο λιμάνι και τη μικρή Γοργόνα, σήμα κατατεθέν της πόλης. Ακολούθως θα 
επιβιβαστούμε σε πλοίο για τη κρουαζιέρα που θα μας μεταφέρει στο Όσλο. Διανυκτέρευση και πλούσιο μπουφέ δείπνο 
στο πλοίο. 
6η μέρα: ΟΣΛΟ - ΓΚΕΙΛΟ 
Μετά το πρόγευμα στο πλοίο θα αποβιβαστούμε στο Όσλο και θα αναχωρήσουμε για το Γκέιλο διασχίζοντας μαγευτικά 
τοπία και απολαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τον Νορβηγικό «πίνακα». Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
7η μέρα: ΓΚΕΙΛΟ – ΧΑΡΤΑΝΓΚΕΡ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Μπέργκεν. Διασχίζοντας τα ονειρικά φιόρδ της χώρας θα περάσουμε από τους 
καταρράκτες Voringsvoss και την γέφυρα Hardanger η οποία είναι η μεγαλύτερη στο είδος της γέφυρα στη Νορβηγία και 
κτίστηκε σε αντικατάσταση της ακτοπλοϊκής γραμμής από το Μπρίμνες στο Μπρούραβικ. Άφιξη στο Μπέργκεv, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
8η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Μπέργκεν, τη μητρόπολη των φιόρδ και πατρίδα του Εθνικού συνθέτη 
Έντβαρντ Γκρίνγκ. Το Μπέργκεν είναι κτισμένο ανάμεσα σε 7 βουνά και στις όχθες τις λίμνης Νόρτες και είναι 
φημισμένο για τη ξυλεία του. Θα επισκεφθούμε τη Χανσεατική συνοικία και την ηλικίας 800 χρόνων εκκλησία Σαίντ 



Μαίρη. Το απόγευμα σας προτείνουμε να πάρετε το τελεφερίκ και να ανεβείτε στην κορυφή του βουνού Floyen για να 
απολαύσετε μια πανοραμική θέα του Μπέργκεν και των φιόρδ. Διανυκτέρευση.  
9η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΓΚΟΥΝΤΒΑΓΚΕΝ – ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ – ΦΛΑΜ - ΟΣΛΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Όσλο. Διασχίζοντας τα μαγευτικά τοπία, θα φθάσουμε στο Γκουντβάγκεν απ’ όπου θα 
πάρουμε το πλοίο για μια δίωρη κρουαζιέρα στο πιο μακρύ και βαθύ φιόρδ του κόσμου το Σόγκνεφιόρδ. Τα ψηλά, 
καταπράσινα βουνά, τα τρεχούμενα νερά και ο ιδανικός συνδυασμός του υδάτινου στοιχείου με την στεριά, συνθέτουν 
εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς και χαρίζουν στιγμές βαθιάς ταξιδιωτικής απόλαυσης. Από το Φλαμ θα συνεχίσουμε το 
υπέροχο ταξίδι μας με τελικό προορισμό το Όσλο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
10η μέρα: ΟΣΛΟ 
Μετά το πρόγευμα θα ακολουθήσει ξενάγηση της πόλης για να δούμε το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό, το θαυμάσιο 
Νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο και αντιφατικό κτίριο του Δημαρχείου της πόλης, το πάρκο Φρόγκνερ και στη 
συνέχεια το μοναδικό στο είδος του Μουσείο με τα πλοία από την εποχή των Βίκινγκς. Το απόγευμα ελεύθερο για να 
κάνετε τις βόλτες σας στη Νορβηγική πρωτεύουσα. Το Όσλο είναι μια πόλη ιδανική για περπάτημα. Μπορείτε να 
επισκεφθείτε το ιστορικό κάστρο στο λιμάνι και να περιπλανηθείτε στην αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι 
συγκεντρωμένα εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και καφετέριες. Διανυκτέρευση. 
11η μέρα: ΟΣΛΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 
Λάρνακα νωρίς το βράδυ φορτωμένοι με χιλιάδες εικόνες από την μαγεία των Σκανδιναβικών χωρών. 
 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

8/8 €2135 €2575 €2135 €1739 

 
Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρίγα-Ελσίνκι και Όσλο-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

 2 βράδια διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο από Ελσίνκι-Στοκχόλμη και Κοπεγχάγη-Όσλο με 
μπουφέ πρόγευμα. 

 Πέντε (5) δείπνα στα ξενοδοχεία σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο Κοπεγχάγη-Όσλο. 

 Εισιτήριο φέρρυ μπόουτ. 

 Κρουαζιέρα Γκουντβάγκεν-Φλάμ. 

 Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικοί Αγγλόφωνοι ή Ελληνόφωνοι ξεναγοί στις ξεναγήσεις. 

 Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Βάσα. 

 Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός. 

 Φ.Π.Α 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

 Φαγητό στο αεροπλάνο. 

 Ποτά στα φαγητά. 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 
έξοδα. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

 Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης. 

 


